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Het Ministerie van Economische Zaken en  
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
werken samen met TenneT TSO B.V. aan de  
ZuidWest 380 kVverbinding. 

Inhoudsopgave



Sinds 1 november ben ik als projectleider aan het  
werk voor het oostelijk deel van de verbinding 
Zuid-West 380 kV van Rilland naar Tilburg. Ik ben bij 
het ministerie van Economische Zaken verant-
woordelijk voor de voorbereiding van een zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing van de hoogspan nings-
verbinding. Ik trek daarbij samen op met de  
samen werkende overheden en initiatiefnemer 
TenneT. Een behoorlijk complex project, maar dat  
is iets waar ik ervaring mee heb. Zo heb ik drie jaar bij 
de Europese Commissie in Brussel gewerkt en ben ik 
mediator. Ik heb veel ervaring met en kennis van het 
samenwerken met medeoverheden en andere 
belanghebbenden en sta open voor de visie van alle 
betrokkenen.

Voor de 380 kVverbinding moet nog een hoop gebeu
ren. Op dit moment bereiden we de keuze van het 
voorkeurstracé voor. Een onafhankelijk bureau onder
zoekt in een milieueffectrapportage de effecten van alle 
alternatieven op het milieu. Denk bij voorbeeld aan de 
effecten op de natuur, leefomgeving en het landschap. 
Naast deze milieueffecten gaat TenneT de alternatieven 
bekijken op effecten voor kosten, (net)techniek en vrij te 
spelen gevoelige bestemmingen. Vervolgens krijgen de  
samenwerkende overheden de gelegenheid om de 

ministers advies te geven over het voorkeursalternatief. 
De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur 
en Milieu stellen op basis van de inbreng van TenneT en 
de samenwerkende overheden in juni 2017 het voor
lopige voorkeursalternatief (VVKA) vast. Het VVKA 
vormt de basis voor het inpassingsplan. 

Ik voel mij verantwoordelijk voor het voorbereiden van 
een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de toe
komstige hoogspanningsverbinding. In dit proces zijn 
veel spelers actief en iedereen heeft z’n eigen belangen 
en verantwoordelijkheden. Voor mij zijn kernwoorden 
naar een goed eindresultaat: samenwerken, transparan
tie en commitment. Iedereen heeft zijn eigen kennis en 
ideeën, laten we die denkkracht van alle betrokkenen 
inzetten om tot een zo goed mogelijk tracé te komen. 
We moeten duidelijk voor ogen houden wie welke rol 
heeft, maar trekken met z’n allen de kar. Misschien is aan 
het eind van de rit niet iedereen tevreden met de 
uitkomst, maar het proces dat we met z’n allen door
lopen moet wel goed in elkaar zitten. Ik krijg er energie 
van om samen te zoeken naar gedeelde belangen en 
vervolgens gezamenlijk aan de slag te gaan. Het  
uiteindelijke doel? Een zorgvuldige ruimtelijke inpassing 
die tot stand is gekomen na een proces waarin iedereen 
zich gehoord en begrepen voelt. 

Sander van Sluis
Projectleider ZuidWest 380 kV Oost (Rilland  Tilburg)

Voorwoord



Sinds augustus ben ik bij TenneT begonnen als 

projectleider Zuid-West 380 kV Oost. Mijn eerste 

kennismaking met het project was al in juli tijdens de 

door TenneT en EZ georganiseerde inloopavonden. 

Daar sprak ik met bewoners, indieners en actie groepen. 

De tracering van de alternatieven was gereed en een 

aantal technische knelpunten moest nog worden 

opgelost. De indieners lieten weten dat ze het door hen 

ingediende alternatief onvoldoende herkenden in het 

tracédocument.

Het was augustus, vakantiemaand, een mooi moment om ons 

te bezinnen op een zorgvuldig planproces. Samen met de 

nieuwe omgevingsmanager Antje Tenhaaf hebben we in 

overleg met indieners een aantal werksessies georganiseerd 

met als onderwerp de vraag: “hoe zorgen we ervoor dat 

indieners hun alternatieven weer herkennen?” 

In september hebben er op het kantoor van TenneT sessies 

plaatsgevonden waarbij met deskundigen van de indieners en 

met vakexperts van TenneT inhoudelijk is gekeken naar de 

(technische) mogelijkheden per alternatief. Samen zijn de 

technische knelpunten opgelost en de ingediende tracés 

geoptimaliseerd. In oktober en november is hier vervolg aan 

gegeven in werksessies met alle indieners en in gesprekken 

met gemeenten. Begin december hebben we het eindresul

taat aan alle betrokkenen gepresenteerd en de tracés die  

we meenemen in de milieueffectrapportage vastgesteld. 

Naast het uitwerken van de knelpunten en de tracé 

optimalisaties is ook een MER beoordelingskader  

bovengronds en ondergronds opgesteld door TenneT en 

Economische Zaken. Dit document vormt de basis voor  

het bepalen van de milieueffecten. 

Hiermee kunnen de specialisten van adviesbureau Tauw 

beginnen met de milieueffectbeoordeling van de tracé

alternatieven. Een monitoringscommissie kijkt, namens de 

ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en 

Milieu en de gezamenlijke overheden, mee bij de totstand

koming van de milieueffectrapportage. 

Het gezamenlijk bedenken welke aanpassingen in een plan  

van waarde zijn is iets waar ik energie van krijg. Je spreekt 

elkaar aan op inhoud. We hebben elkaar leren kennen en 

waarderen. Het resultaat hiervan is een goed vertrekpunt 

voor een volgende fase. 

William Hartman

Projectleider ZuidWest 380 kV Oost

Voorwoord



Langs de lijn

Afgelopen maanden hebben voor ons, TenneT en het ministerie van Economische Zaken, in het teken gestaan van 
contact en dialoog. De ingediende tracés zijn door TenneT maakbaar gemaakt en knelpunten zijn opgelost. Dat 
betekent dat er wijzigingen zijn aangebracht in de ingediende tracés. Afgelopen maanden zijn er verschillende 
sessies geweest vanuit TenneT met de indieners om de tracés en knelpunten in deze tracés te bespreken. Daarnaast 
is er veelvuldig overleg met gemeenten en natuur -or ganisaties gevoerd. Dit proces heeft vier aangepaste tracés 
opgeleverd. In deze rubriek geven de indieners een reactie op waar ze op dit moment mee bezig zijn.

Verschillende partijen hebben een alternatief tracé ingediend, hoe staat het er voor?

Baldi Dekker, 
Werkgroep Hoogspanning Haagse Beemden  
(uit Breda):
 “Wij zijn in 2010 zelf gekomen met een alternatief tracé 
langs snelweg A59 (opgenomen in deelgebied 3). Waar we 
nu vooral mee bezig zijn, is er op toezien dat de beoordeling 
van de tracés in het milieueffectrapport gebeurt volgens de 
Richtlijnen voor de MER. Ook inventariseren we kansen die 
ZuidWest 380 kV Oost biedt. Denk aan stadsuitbreiding die 
nu wordt geblokkeerd door een hoogspanningslijn, een 
glastuinbouwgebied waar een hoogspanningslijn doorheen 
loopt, of aan natuur gebieden die nu worden doorsneden, 
zoals het landgoed Burgst. Daarnaast heeft WestBrabant 
veel woningen en scholen die te dicht op een hoogspan
ningslijn staan. Met de nieuwe hoogspanningsverbinding 
kunnen we die knelpunten oplossen.”

Voor Na

Voor Na

Marcel Stiefelhagen, 
Vereniging 380kVOosterhoutNEE: 
“Wij zijn indiener van het Middentracé. Er is door indieners 
veel tijd en kennis gestopt in het ontwikkelen van alternatie
ve tracés. Intensief en constructief overleg met TenneT 
heeft er uiteindelijk toe geleid dat het door ons ingediende 
tracé herkenbaar en zoals bedoeld in het tracédocument is 
opgenomen. We gaan ervan uit dat ons alternatief evenals 
de noordelijke alternatieven het in de procedure zeer goed 
gaan doen en dat de minister op basis hiervan tot een 
verstandig besluit komt, dat breed gedragen kan worden 
door de stakeholders in de regio, waaronder bestuurders, 
bewoners en natuurorganisaties.”
 



Langs de lijn

Verschillende partijen hebben een alternatief tracé ingediend, hoe staat het er voor?

Rob Walter, 
Het Bewonerscomité Oosterheide: 
“Wij hebben een tracévariant ingediend waarmee, naast een 
gunstig tracé voor de 380 kVverbinding, ook belangrijke 
voordelen in het 150 kVnet worden bereikt. Doordat de 
betekenis van deze variant kennelijk in een eerdere fase niet 
goed begrepen is, werd deze helaas nog niet mee genomen in 
de procedure voor de MER. Na recent overleg met TenneT, 
waarin bleek dat het overleg met medewerkers van TenneT 
nu meer open is geworden dan voorheen, hebben wij er 
vertrouwen in dat onze variant alsnog meegenomen wordt in 
in de milieueffectrapportage.”

Mart Musters, 
Actiecomité Halderberge 380 kV: 
“Richting het Tracédocument had TenneT technische 
weerstand voor ons ingediende Noordelijke tracé (A17 – 
Amer). Resultaat een onherkenbaar tracé in de definitieve 
versie. Toen we dat met TenneT/EZ in september nogmaals 
beargumenteerd naar voren brachten, bleek er ruimte voor 
een nieuwe beschouwing. Mede door twee nieuwe 
personen bij TenneT werd er voor het eerst echt naar ons 
geluisterd. Er wordt op dit moment nog gekeken naar een 
mogelijk knelpunt aan de westzijde A17, als dat geen 
probleem vormt dan staat niets ons tracé meer in weg. 
Hiermee creëren we een strak tracé ontwerp: toekomstvast, 
volledig gebundeld aan de bestaande 380 kVverbinding, 
aan snelwegen, niet door natuurgebieden, minder nieuwe 
doorsnijdingen open landschap. Geheel zoals de wet het 
heeft bedoeld.”

Pipie Smits van Oyen, 
Werkbestuur 380 kV Gewoon op Zuid:
“Wij zijn een samenwerkingsverband van 18 actiegroepen 
en ZLTOafdelingen (Zuidelijke Land en Tuinbouw
organisatie red.), die een aaneengesloten gebied vertegen
woordigen van Moerdijk tot en met de Moer. WestBrabant 
is een kwetsbaar gebied waar met zorg moet worden 
omgegaan met de belangen op het gebied van leefbaarheid, 
gezondheid, natuur, landschap en economie. De verschillen
de tracés beoordelen wij op basis van argumenten, waarbij 
wij schadelijkheid voor de mens het belangrijkste criterium 
vinden. Om rekening te houden met deze belangen in de 
wijk Oosterheide hebben wij voorgesteld het tracé daar iets 
te verleggen. Wij vinden dat het Zuidelijke tracé het meest 
recht doet aan onze belangrijkste criteria.” 

Fotografie: Ad Hessels



Infographic

Hoogspanningsverbinding van idee tot tracé

De realisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces. Diverse alternatieven 

worden bestudeerd en vergeleken. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging van milieueffecten, (net)

techniek, kosten en vrij te spelen gevoelige bestemmingen. De samenwerkende overheden krijgen de 

mogelijkheid om een advies te geven voor een voorkeursalternatief. Uiteindelijk beslissen de ministers van 

Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu welk tracé wordt gerealiseerd.

Hoogspanningsverbinding van idee tot tracé

De realisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging van 
milieueffecten, (net)techniek, kosten en vrij te spelen gevoelige bestemmingen. De samenwerkende overheden krijgen de 
mogelijkheid om een advies te geven voor een voorkeursalternatief. Uiteindelijk beslissen de ministers van EZ en IenM welk
tracé wordt gerealiseerd.

Infographic

STAP 1

Wat hebben 
we nodig? 
Er wordt een knelpunt in het 
elektriciteitstransport 
voorzien. Wat hebben we 
nodig om dat te voorkomen? 

STAP 2

Zoekgebied 
bepalen
In de startnotitie beschrijven 
we waar we zoeken naar 
alternatieven en hoe we ze 
toetsen op effecten en 
haalbaarheid.

STAP 3

Ontwikkelen
tracés
Er worden verschillende 
tracés getekend en aan alle 
betrokkenen kenbaar 
gemaakt. 

STAP 4

Milieueffect-
rapportage
Onderzoek welk effect ieder 
alternatief heeft op o.a. natuur, 
leefomgeving en landschap. 
Hieruit komt een ‘Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief’ 
(MMA) naar voren.

STAP 5

Keuze tracé
Na weging van milieueffecten, 
(net)techniek, kosten, vrij te 
spelen gevoelige bestemmingen
en het advies van de 
samenwerkende overheden 
wordt het voorgenomen 
voorkeursalternatief (VVKA) 
vastgesteld. De ministers van EZ 
en IenM beslissen welk tracé het 
wordt.

STAP 6

Detailplan
Het gekozen tracé wordt in 
detail uitgewerkt. Het 
resultaat wordt vastgelegd in 
een Rijksinpassingsplan en 
vergunningen. Iedereen kan  
op basis van dit plan 
zienswijzen indienen.
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De rol van de monitoringscommissie:

Voortdurend toetsen of TenneT goed bezig is

Wim Korf zit daar namens de regio, de betrokken gemeentes 
en de provincie NoordBrabant. Hij is benoemd om zijn 
ervaringskennis van Milieueffectrapportages. De commissie 
is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Alternatievenanalyse
Denk je aan de hoogspanningsverbinding ZuidWest 380 kV, 
dan weet je meteen dat dit project past binnen de definitie 

‘complexe projecten’. Toch schijnt er na een lange tijd weer 
licht aan de horizon. Alle partijen zoals Economische Zaken, 
TenneT en belanghebbenden werken toe naar het moment 
waarop er één tracé gekozen wordt uit de vier alternatieven 
die er op dit moment liggen. De ministers van Economische 
Zaken en Infrastructuur en Milieu nemen de uiteindelijke 
beslissing. Dat doen zij op basis van een integrale effec
tenanalyse, waar de m.e.r een onderdeel van is.

Het zijn complexe projecten, de belangen zijn groot, de 
techniek lijkt of is ingewikkeld en op bestuurlijk vlak is het 
ook niet makkelijk. Dit zijn typisch voorbeelden van 
projecten waarbij Wim Korf, zijn kennis en expertise deelt 
om een proces in goede banen te leiden. Vanuit zijn eigen 
bureau, WB de Ruimte, werkt hij samen met een aantal 
collega’s aan diverse projecten. Een ervan is zijn rol in de 
monitoringscommissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r) voor ZuidWest 380 kV Oost.



De rol van de monitoringscommissie:

Voortdurend toetsen of TenneT goed bezig is

Monitoringcommissie
“Het is heel verstandig om bij dit soort ingewikkelde proces
sen een monitoringscommissie in te stellen”, begint Wim. 
“Op deze manier krijg je uiteindelijk een kwalitatief beter 
product. De alternatieven die er nu liggen moeten objectief 
naast elkaar gelegd worden en op een aantal aspecten 
beoordeeld worden. Is een tracé technisch haalbaar, wat kost 
het dan en wat gebeurt er op milieugebied, is er voldoende 
draagvlak?” Als de ministers een voorkeurstracé vaststellen, 
dan doen zij dat op basis van gegevens waar zij op moeten 
kunnen vertrouwen dat ze goed zijn onderzocht en dat ze niet 
zijn gekleurd door de wens voor een bepaalde keuze. Veel 
betrokkenen in dit verhaal hebben verschillende belangen.  
Er is niet één alternatief dat voor iedereen het beste is. Het 
gaat er daarom om dat de alternatieven volstrekt eerlijk met 
elkaar worden vergeleken. “En wij helpen daarbij”, vervolgt 
Wim. “Daarom geven we gevraagd en ongevraagd advies op 
wijze waarop het m.e.ronderzoek wordt uitgevoerd, op de 
beoordelingssystematiek en over de wijze waarop de 
integrale effectenanalyse kan leiden tot een voorkeur”.

Kennisniveau actiegroepen
Ook voor TenneT en het ministerie van Economische Zaken  
is het prettig dat betrokken partijen met deskundig advies 
worden bij gestaan. Op dit moment is er sowieso een goede 
basis voor samenwerking vindt Wim. “Er is vanuit TenneT en 
Economische Zaken een goed contact met de achterban. Er is 

veel tijd en energie gestopt om met alle partijen in gesprek te 
gaan. Met enige regelmaat worden wij ook benaderd door 
actiegroepen. We luisteren naar wat zij te zeggen hebben, 
geven ook onze reactie daarop maar blijven tegelijkertijd ook 
onafhankelijk. Wat mij dan steeds weer opvalt is hoeveel 
kennis er in een gebied waar je bezig bent aanwezig is”. 

We hebben nu nog een aantal maanden te gaan tot dat de 
integrale effectenanalyse klaar is. Belangrijke maanden 
waarin Wim en zijn collega’s van de monitoringscommissie 
het proces ondersteunen door vragen van betrokkenen te 
beantwoorden, tussenproducten te beoordelen en in goed 
overleg met het team van TenneT adviezen te geven over het 
proces tot aan de keuze van het voorgenomen voorkeurs
alternatief.



Totaaloverzicht Zuid-West 380 kV Oost



Geoptimaliseerde tracés, per deelgebied
Deelgebied 1 Deelgebied 2



Geoptimaliseerde tracés, per deelgebied

Deelgebied 3



Meer informatie
Kijk voor meer informatie over ZuidWest 380 kV, op onze  
website: www.zuidwest380kv.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen,  
dan kunt u zich via onze website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Zeker van energie

Informatie 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureauenergieprojecten.nl
www.zuidwest380kv.nl

Colofon 
Dit is een publicatie van het ministerie  
van Economische Zaken, het ministerie 
van Infra structuur en Milieu en TenneT.

decemver 2016 

Aan de inhoud van dit document  
kunnen geen rechten worden ontleend.
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